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Zkušenosti z Karlových lyžařských zájezdů: 

Vždy jsme to dělali tak, že (v našem případě) autobus vyjel nahoru na 

Ovčárnu. Tam jsme vyhodili věci a přijela rolba, která s jedním až 2 

pasažéry přejela se všemi věcmi k hotelu Kurzovní. Jela krytá rolba. Zbytek 

osazenstva přešel pěšky k hotelu. Je to cca 1 km. 

 

V našem případě bych navrhoval autem vyjet až 

nahoru na Ovčárnu. Recepční nahlásí na hvězdě naše RZ. Tím bude umožněn výjezd. Z 

Hvězdy se jezdí vždy v celou hodinu na Ovčárnu – poslední výjezd v 17:00hod. Z Ovčárny se 

sváží zavazadla k hotelu v časech 13.15, 15:15 a 17:15. Co se parkování týče, tak v zimě není 

možné parkovat u hotelu. Nechali bychom auta na Ovčárně 2*350,-Kč/den. 

 

 

 

 

 

 

 

Eva s Vendulkou by jela rolbou, či s tím, co pro věci přijede. Ostatní pomohou Petrovi s dětmi. Vždy to tak bylo a šlo 

to domluvit. Věci z rolby bychom vyházeli, jak bychom přišli k hotelu. Pokud není sníh je nutné vzít pro malinkou 

kočárek. Vše je tam po cestách. Pokud je sníh je nutné to zvážit.... Tak jste dospělí, tak si poradíte.  

Na hotelu je možné objednat saunu, která je v zimních měsících luxusní. Dále je možné půjčit lyžařské vybavení přímo 

na Sport hotelu Kurzovní. Kdo nemá své anebo netuší, zda by jej využil, může se rozhodnout až na místě. 

Na Praděd je to 6 km asi, na Švýcárnu asi 8 to je pro zdatnější (tam i zpět). Cesta na Švýcárnu na běžkách bývá 

ledovatější, ale zato méně lidí. Pokud sjezdujete, tak u hotelu je poma a modrá sjezdovka Velký Václavák. Nedaleko 

je pro zdatnější černá sjezdovka Petrovy kameny s kotvou, a na Ovčárně je 2* modrá, červená a pro úplné 

začátečníky a děti Malý Václavák. Veškeré informace o ski a sněhu na www.figura.cz. 

Jo ještě jedna věc Borůvkový sen... Likér s opravdovými velkými borůvkami je na Ovčárně a na Švýcárně. To si člověk 

nesmí nechat ujít. Na Ovčárně a Sabince jej dávají se sněhovou peřinou, ale to není tak dobré. 

 Eva Dudešková Karel Šolc 

http://www.figura.cz/

